
*
Autor korespondencyjny, e-mail: marek.jablonski@p.lodz.pl 

37 

 

 

FIZYKA BUDOWLI W TEORII I PRAKTYCE 

TOM VIII, Nr 4 – 201X 
 

Instytut 

Fizyki 

Budowli 

ANALIZA KLIMATU AKUSTYCZNEGO CENTRUM ŁODZI 

Małgorzata Szefer1, Jerzy Wątły, Marek Jabłoński2 

 

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska  
Politechnika Łódzka,  

email: 1malgosia.szefer@gmail.com, 2marek.jablonski@p.lodz.pl 

 
 

 

Streszczenie:   Celem pracy była analiza zjawisk 

akustycznych, składających się na klimat akustyczny centrum 

Łodzi, a co za tym idzie wskazanie stopnia uciążliwości hałasu 

w mieście i jego specyfiki. Zwrócono szczególną uwagę na 

szkodliwość i powszechność zjawiska hałasu w mieście. Dokonano 

analizy obszaru centrum Łodzi zlokalizowanego pomiędzy ulicami 

Północna – Kilińskiego – Sienkiewicza – Piłsudskiego – 

Kościuszki – Zachodnia pod kątem czynników mogących mieć 

wpływ na kształtowanie się hałasu. Przeprowadzono badania 

kontrolne, które wykazały w jaki sposób dźwięk kształtuje się w 

terenie zabudowanym. W wyniku badania określono poziomy 

dźwięku LAeqT, dla poszczególnych punktów pomiarowych. 

Dodatkowo wykonano analizę widm oktawowych z użyciem 

krzywych równej głośności N. W związku z zagrożeniami dla 

zdrowia człowieka, jakie niesie za sobą hałas, ważnym elementem 

było określenie działań naprawczych zmierzających ku poprawie 

jakości klimatu akustycznego centrum miasta. 

Słowa kluczowe:  hałas, akustyka, urbanistyka, środowisko. 

1. WPROWADZENIE  

W dużych miastach, istnieje wiele źródeł zanieczyszczeń, 

które poważnie wpływają na zdrowie człowieka. Jednym 

z nich jest hałas, który ma znaczący wpływ na jakość życia 

mieszkańców miast. Problem hałasu dotyczy wszystkich 

użytkowników przestrzeni publicznych w miastach, 

a w szczególności samego centrum, które skupia wiele 

budynków użyteczności publicznej i usług wyższego rzędu. 

Specyficzna charakterystyka samego centrum powoduje 

występowanie w nim wzmożonego ruchu samochodowego, 

środków komunikacji miejskiej jak i pieszych, którzy 

nieustannie narażeni są na negatywny wpływ hałasu. 

Jednocześnie możliwości ograniczające oddziaływanie 

hałasu na ludzi są ograniczone z uwagi na zwartą zabudowę 

i często jej historyczny, chroniony prawnie układ.  

W pracy przedstawiono analizę akustyczną wykonaną dla 

centrum Łodzi. Granice obszaru poddanego analizie zostały 

wyznaczone pomiędzy ulicami od północy: Północna – 

Kilińskiego – Sienkiewicza – Piłsudskiego – Kościuszki – 

Zachodnia, obejmując zwartą strukturę zabudowy 

o przeplatających się funkcjach usługowych 

i mieszkaniowych. Z obszaru tego wyodrębniono obszar 

reprezentatywny, na którym wykonano badanie kontrolne 

poziomu hałasu. Obszar poddany kontrolnemu pomiarowi 

dźwięku to rejon ul. Pomorskiej, zlokalizowanej 

w północnej części całego analizowanego obszaru. Jest to 

teren na którym kumulują się główne źródła hałasu 

występujące w centrum Łodzi tj. hałas tramwajowy 

i samochodowy. Specyfika obszaru umożliwiała 

przeprowadzanie badań zarówno na skrzyżowaniach 

z prostopadłymi ulicami jak i na odcinkach prostych. 

Badanie kontrolne pozwoliło na określenie, czy na obszarze 

śródmiejskim występują przekroczenia dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku, czyli 68 dB dla pory 

dziennej i 60 dB dla pory nocnej [1]. 

2. BADANIE KONTROLNE POZIOMU HAŁASU 

Pomiary wykonano w pięciu wybranych punktach 

zlokalizowanych wzdłuż ul. Pomorskiej (patrz Rys. 1). 

Obszar ten uznano, jako reprezentacyjny obszar 

charakterystyczny dla centrum Łodzi. Były to: 

1) Skrzyżowanie Pomorska – Wschodnia – skrzyżowanie 

obejmujące ulicę z torowiskiem w jezdni i prostopadłą ulicę 

jednokierunkową z ruchem samochodowym.  

2) Ulica Pomorska (przy IV Liceum Ogólnokształcącym) – 

odcinek prosty z torowiskiem w jezdni. Zlokalizowany przy 

placówce oświatowej, w celu określenia warunków 

panujących w jej pobliżu. 
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3) Skrzyżowanie Pomorska – Solna – skrzyżowanie 

obejmujące ulicę z torowiskiem w jezdni i prostopadłą ulicę 

o małym natężeniu pojazdów. 

4) Ulica Solna – ulica prostopadła do ul. Pomorskiej 

o małym natężeniu ruchu, stanowiąca miejsce wykonania 

pomiarów tła akustycznego dla centrum miasta.  

5) Skrzyżowanie Pomorska – Kilińskiego – skrzyżowanie 

obejmujące dwie ulice z torowiskiem w jezdni, wraz 

z możliwym skrętem tramwajów w kierunku zachód – 

południe. 

 

 
Rys. 1. Lokalizacja punktów pomiarowych 

Fig. 1. Location of measuring points  

 

2.1. Metodyka badawcza 

Sposób wykonywania pomiarów i metodyka badawcza 

zostały ustalone na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie 

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości 

emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody.  Metodyka 

referencyjna dotycząca sposobu dokonywania pomiaru 

poziomu hałasu w środowisku została określona 

w załączniku 7 wspomnianego rozporządzenia. 

W dokumencie tym określony jest sposób lokowania 

punktów do pomiarów, obowiązujące przepisy odnoście 

aparatury pomiarowej, preferowanych warunków 

meteorologicznych oraz sposób przeprowadzania badania 

[2]. 

Pomiary wykonywano w różnych dniach tygodnia i porach 

doby. Były to: dzień roboczy, sobota i niedziela, a także 

w obrębie dobry: pora dzienna i pora nocna. Podczas 

pomiarów poziomu hałasu, rejestrowano natężenie ruchu 

w podziale na samochody osobowe, ciężkie (dostawcze), 

motory oraz tramwaje. W przypadku centrum miasta Łodzi 

pomiary zostały wykonane metodą ciągłą.  

2.2. Metodyka obliczeniowa 

Średni poziom dźwięku LAeqT określono ze wzoru [2]:  

𝑳𝑨𝒆𝒒𝑻 = 𝟏𝟎𝐥𝐠(𝟏𝟎𝟎,𝟏𝑳𝑨𝒆𝒒𝒛𝒎 − 𝟏𝟎𝟎,𝟏𝑳𝑨𝒕)       (1) 

gdzie: 

LAeqzm – wartość zmierzonego poziomu dźwięku podczas 

rejestracji hałasu w sposób ciągły [dB], 

LAt – poziom tła akustycznego [dB]. 

 

Poziom dźwięku dla pory dziennej (D) i pory nocnej (N) 

podano z uwzględnieniem niepewności rozszerzonej, którą 

wyznaczono ze wzoru [3]: 

𝑼(𝒙) = 𝒌 ∗ 𝒖(𝒙)        (2) 

gdzie: 

k – współczynnik rozszerzenia, 

u(x) – niepewność standardowa. 

Dla poziomu niepewności 95% współczynnik rozszerzenia 

wynosi k = 2.  

 

Niepewność standardową [3] wyznaczono z zależności (3) 

po wcześniejszym ustaleniu niepewności sposobu pomiaru 

(Δx) z użyciem konkretnego miernika (w tym przypadku 

było to Δx = -1,4 dB): 

𝒖(𝒙) = √
(∆𝒙)𝟐

𝟑
        (3) 

W celu właściwego przedstawienia otrzymanych wyników 

zmierzono poziom tła akustycznego. W przypadku ulicy 

Pomorskiej, tło akustyczne stanowiła ul. Solna, 

zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie. Pomiary tła 

akustycznego przeprowadzono w podobnych warunkach 

i czasie, w jakim prowadzono badania docelowe [2]. 

2.3. Rejestracja widm oktawowych i tercjowych 

Na podstawie wieloletnich badań i doświadczeń 

stwierdzono, że stopień uciążliwości hałasu zależy zarówno 

od poziomu dźwięku jak i jego częstotliwości.  

Pomiary hałasu w pasmach oktawowych wykonano w celu 

uzyskania pełniejszej informacji o hałasie występującym na 

danym obszarze. W przypadku rejonu ul. Pomorskiej, widma 

rejestrowano w każdym z pięciu punktów pomiarowych, 

w ciągu dnia roboczego, soboty, niedzieli, dla pory dziennej 

i nocnej. Tak samo jak miało to miejsce w przypadku 

pomiarów poziomu dźwięku. W interpretacji wyników 

zastosowano krzywe równej głośności N, wyznaczane wg 

wzoru [4]: 

𝑳 = 𝒂 + 𝒃 ∗ 𝑵      (4) 

gdzie:  

L – poziom hałasu w zależności od częstotliwości [dB], 

a, b – współczynniki stałe dla danej częstotliwości,  

N – poziom hałasu dla częstotliwości 1000 Hz, dla którego 

ustalana jest krzywa. 

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęte zostały 

krzywe: N50 – hałasy denerwujące, N65 – hałasy uciążliwe, 

N80 – hałasy szkodliwe [4]. 
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3. ANALIZA WYNIKÓW POMIARÓW  

3.1. Natężenie ruchu 

Bezpośredni wpływ na poziom dźwięku ma natężenie ruchu 

i na ten czynnik należy zwrócić szczególną uwagę podczas 

analizy wyników pomiarów (Rys. 2). Główną część 

strumienia pojazdów poruszających się w obszarze punktów 

pomiarowych stanowiły samochody osobowe – powyżej 

65% ogółu, gdyż jest to główny i najbardziej powszechny 

środek transportu w tej części miasta. Mniejszą część 

stanowią tramwaje, to jednak one generują najwyższe 

odnotowywane poziomy dźwięku (z wyjątkiem motorów, 

które jednak były zjawiskiem dość rzadkim w środowisku 

śródmiejskim). Wartym zauważenia jest fakt, że często w 

porze nocnej udział tramwajów w ogólnym natężeniu ruchu 

wzrasta. Jest to związane z uspokojeniem się ruchu 

samochodowego i wzmożeniem tramwajowego w związku 

z licznymi zjazdami składów do zajezdni. Samochody 

ciężkie, np. dostawcze i motory stanowią rzadkość na 

obszarze, na którym dokonywany był pomiar kontrolny 

i można stwierdzić, że mają marginalny wpływ na 

kształtowanie klimatu akustycznego (Tabela 3). 

 
Rys. 2. Sumaryczne zestawienie natężenia ruchu w punktach 

pomiarowych w przeliczeniu na godzinę  

Fig. 2. Total traffic in measuring points per hour 

 

3.2. Równoważny poziom dźwięku i natężenie ruchu 

Poziomy dźwięku emitowanego do środowiska 

przedstawiono w poniższej tabeli 2. Wyniki pomiarów tła 

akustycznego przedstawia tabela 1. 

Poziom dźwięku wzdłuż ulicy Pomorskiej określony 

z zależności (1) wynosi 68 – 72 dB. Występuje zatem 

przekroczenie dopuszczalnego poziomu dźwięku dla 

zabudowy śródmiejskiej, określonej w [1] na wartości 68 dB 

w porze dziennej i 60 dB w porze nocnej.  

 
Tabela 1. Wyniki pomiarów poziomu tła akustycznego LAt [dB] 

Table 1. The results of measurements of the background noise LAt 

[dB] 

Dzień roboczy [dB] 

Numer punktu Dzień Noc 

Punkt 4 (tło akustyczne) 59,3 56,3 

Sobota 

Numer punktu Dzień Noc 

Punkt 4 (tło akustyczne) 59,9 49 

Niedziela 

Numer punktu Dzień Noc 

Punkt 4 (tło akustyczne) 59,2 56,1 

 

W porze dziennej (sobota i niedziela – pora dzienna) poziom 

dźwięku często jest na granicy wartości określonej, jako 

wartość maksymalna dopuszczalna (68 dB). W dniu 

roboczym przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku 

są znacznie bardziej zauważalne, gdyż kształtują się na 

poziomie powyżej 70 dB.  

Tabela 2. Poziom dźwięku emitowanego do środowiska 

Table 2. The sound level emitted to the environment 

Dzień roboczy 

Numer punktu LAeqD [dB] LAeqN [dB] 

Punkt 1 73,9 ± 1,6 69,0 ± 1,6 

Punkt 2 69,7 ± 1,6 68,9 ± 1,6 

Punkt 3 73,4 ± 1,6 76,6 ± 1,6 

Punkt 5 72,6 ± 1,6 68,2 ± 1,6 

Sobota 

Numer punktu LAeqD [dB] LAeqN [dB] 

Punkt 1 68,5 ± 1,6 67,4 ± 1,6 

Punkt 2 69,9 ± 1,6 69,4 ± 1,6 

Punkt 3 68,8 ± 1,6 69,8 ± 1,6 

Punkt 5 68,0 ± 1,6 70,7 ± 1,6 

Niedziela 

Numer punktu LAeqD [dB] LAeqN [dB] 

Punkt 1 68,1 ± 1,6 65,6 ± 1,6 

Punkt 2 68,3 ± 1,6 66,5 ± 1,6 

Punkt 3 73,1 ± 1,6 71,6 ± 1,6 

Punkt 5 70,6 ± 1,6 72,6 ± 1,6 

 

Przekroczenia poziomu dźwięku występują również w porze 

nocnej. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu są na 

poziomie kilku, kilkunastu decybeli w stosunku do poziomu 

dopuszczalnego. Dotyczy to wszystkich punktów 

pomiarowych (z wyjątkiem ul. Solnej, czyli ulicy, na której 

mierzono poziom tła akustycznego). Jest to związane 
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z dużym natężeniem ruchu tramwajów, które o tej porze 

(pora nocna) zwykle zjeżdżają do zajezdni.  

3.3. Widma oktawowe  

Widma oktawowe hałasu można użyć do oceny zagrożenia 

hałasem według wskaźników oceny N.  

 
Rys. 3. Widmo oktawowe dla punktu pomiarowego nr 1 

Fig. 3. Octave band sound levels for measuring point No. 1 

 

Analiza wyników uzyskanych z pomiarów w pasmach 

oktawowych dla każdego z pięciu punktów pomiarowych, 

w ciągu dnia roboczego, soboty, niedzieli, dla pory dziennej 

i nocnej pokazała pasma odpowiedzialne za przekroczenie 

normowe. Największe znaczenie, na badanym obszarze, 

mają dźwięki o częstotliwościach w zakresie 125 – 4000 Hz. 

Warto zauważyć, że dla punków pomiarowych 

zlokalizowanych w pobliżu skrzyżowań najwyższe poziomy 

dźwięku przypadają dla częstotliwości środkowej 500 Hz. 

Przykład analizy widmowej przedstawiono na rysunku 3.  

Analiza widmowa i krzywa równej głośności N pokazuje, że 

właściwie wszystkie wyniki pomiarów (zarówno w porze 

dziennej, jak i nocnej) wskazują występowanie dźwięku na 

takim poziomie, jaki może stanowić już element 

denerwujący dla użytkowników przestrzeni (krzywa N50). 

Hałas uciążliwy odzwierciedla krzywa hałasu N65. Jest ona 

przekroczona przez wiele wyników pochodzących ze 

skrzyżowań: Pomorska – Wschodnia (punkt 1) i Pomorska – 

Kilińskiego (punkt 5), a także odcinka prostego ul. 

Pomorskiej (punkt 2). Przekroczenia krzywej N65 występują 

także w porach nocnych. Oznacza to, że hałas uciążliwy 

towarzyszy mieszkańcom centrum miasta nie tylko w dzień, 

lecz także w nocy. Nie notuje się przekroczenia krzywej 

N80, która odpowiada hałasom szkodliwym dla zdrowia.  

4. PODSUMOWANIE 

Pomiary wykonane w centrum Łodzi pokazały, że problem 

nadmiernego hałasu dotyczy całego obszaru śródmiejskiego 

Łodzi i każe przypuszczać, że również innych dużych miast. 

Można stwierdzić, że w przypadku miast oraz zwartej 

zabudowy, występują możliwe do zaobserwowania wzorce 

jego propagacji w przestrzeni. Świadczy to o pewnej 

specyficznej charakterystyce hałasu w mieście.  

Przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku dla 

zabudowy śródmiejskiej, określonej w rozporządzeniu na 

wartości 68 dB w porze dziennej i 60 dB w porze nocnej, 

występują we wszystkich punktach pomiarowych podczas 

dnia roboczego.  

W sobotę i w niedzielę wartości poziomu dźwięku są na 

granicy wartości określonej, jako wartość dopuszczalna. 

Mimo różnorodności źródeł hałasu i ich natężenia, możliwe 

jest w pewnym stopniu wprowadzenie działań mających na 

celu ochronę środowiska przed zanieczyszczeniem hałasem. 

Niezbędne jest promowanie aktywności mobilnej 

i tworzenie stref wyłączonych z ruchu. Warto stosować 

nawierzchnie ciche – warstwy porowate, a także 

nawierzchnie proelastyczne. W zakresie torowisk 

tramwajowych istnieje możliwość stosowania podkładów 

wyciszających lub chociażby lokowania torowisk w pasie 

zieleni, która częściowo pochłania powstający hałas. 

Naturalne bariery ograniczające rozprzestrzenianie się 

dźwięku to głównie wszelkie elementy zielone, tj. roślinność 

oraz elementy infrastruktury porośnięte zielenią.  

Hałas niesie za sobą nieustanną uciążliwość dla wszystkich 

użytkowników przestrzeni publicznych, dlatego niezbędnym 

jest uwzględnienie go, podczas planowania rozwoju miasta. 

 

ANALYSIS OF THE CENTER OF LODZ'S ACOUSTIC 

CLIMATE 

Summary:   The aim of this study was the analysis of acoustic 

phenomena that have an influence on acoustic climate of the city 

center. What associated with it, an indication of the degree of noise 

pollution in the city and its specifics. It is important to draw 

attention to issues, harmfulness and universality of the phenomenon 

of noise in the city. To achieve this goal it was necessary to analyze 

the area of the center of Lodz, located between the streets: Polnocna 

– Kilinskiego – Sienkiewicza – Pilsudskiego – Kosciuszki – 

Zachodnia and pay attention to the factors that have an influence on 

the noise. To properly perform a complete analysis, it was necessary 

to perform the control examination. As a result of the study there 

were defined sound levels (LAeqT) for individual measurement 

points. What is more, there was made the analysis of octave band 

sound levels in comparison to equal loudness curves N. The results 

showed that the noise level is higher than the maximum standards. 

Noise threats to human health. That is why an important element 

was to determine corrective actions to improve the quality of the 

acoustic climate of the city center. 
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Tabela 3. Procentowy udział pojazdów w natężeniu ruchu w punktach pomiarowych. 

Table 3. Percentage of vehicles in the intensity of traffic at the measuring points 

 

Punkt 1 - skrzyżowanie Pomorska - Wschodnia 

Rodzaj pojazdu 
Dzień roboczy Sobota Niedziela 

Dzień Noc Dzień Noc Dzień Noc 

Osobowe 90% 70% 88% 83% 91% 83% 

Tramwaje 7% 27% 8% 17% 9% 17% 

Ciężkie 3% 0% 0% 0% 0% 0% 

Motory 0% 3% 4% 0% 0% 0% 

Punkt 2 - Pomorska (przy IV Liceum Ogólnokształcącym) 

Rodzaj pojazdu 
Dzień roboczy Sobota Niedziela 

Dzień Noc Dzień Noc Dzień Noc 

Osobowe 84% 67% 94% 67% 93% 88% 

Tramwaje 16% 28% 6% 33% 7% 12% 

Ciężkie 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Motory 0% 5% 0% 0% 0% 0% 

Punkt 3 - skrzyżowanie Pomorska - Solna 

Rodzaj pojazdu 
Dzień roboczy Sobota Niedziela 

Dzień Noc Dzień Noc Dzień Noc 

Osobowe 80% 84% 89% 86% 79% 67% 

Tramwaje 16% 16% 7% 14% 21% 33% 

Ciężkie 4% 0% 0% 0% 0% 0% 

Motory 0% 0% 4% 0% 0% 0% 

Punkt 5 - skrzyżowanie Pomorska - Kilińskiego 

Rodzaj pojazdu 
Dzień roboczy Sobota Niedziela 

Dzień Noc Dzień Noc Dzień Noc 

Osobowe 87% 74% 87% 74% 85% 72% 

Tramwaje 12% 24% 11% 26% 9% 24% 

Ciężkie 0% 2% 0% 0% 0% 0% 

Motory 1% 0% 2% 0% 6% 4% 

Źródło: opracowanie własne 

 


